
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Mindszent Város Képviselő-testülete 2022. január 26-án megtartott 2., rendes nyílt 

üléséről.  

 

Tanácskozás helye: Városháza emeleti tanácsterme. 

 

Jelen vannak:    Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor alpolgármester, Jancsovics Attila, 

Mihály Ferenc, Pálinkó György Vince, dr. Pálinkó Mihály, Rácz Árpád és 

Tóth Csaba képviselők, dr. Végh Ibolya jegyző. 

  

Zsótér Károly polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a képviselő-testületi 

ülést, és megállapította, hogy az 8 fővel határozatképes. Elmondta, hogy Korom Éva Andrea 

képviselő előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 

 

Elmondta, immár megszokott dolog, hogy napirend előtt a Képviselő-testület tájékoztatót 

hallgat meg a folyamatban lévő pályázatok állásáról. Felkérte Szalontai Árpád projekt 

asszisztenst a tájékoztató megtételére. 

 

Szalontai Árpád projekt asszisztens: pályázatonként külön-külön végighaladva tájékoztatást 

adott azok jelenlegi állásáról.  

(Tájékoztatója a jegyzőkönyv anyagához csatolva.) 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: annyival egészítette ki az elhangzottakat, hogy volt egy tűzifa 

igényléses pályázat a közelmúltban, azt sajnos elutasították, a kép teljességéhez ez is 

hozzátartozik.  

 

Rácz Árpád képviselő: az agrárlogisztikai csarnok pályázatnál az szerepel többek között, 

hogy az „ÖKOHÓD Kft. 2021. november 25. napján benyújtotta a szolgáltatóhoz a 

rendszerhasználati igénybejelentéshez szükséges dokumentumokat”. Ez most a villamos 

hálózathoz való csatlakozásra vonatkozik, vagy a napelemes részhez tartozik? 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: az ÖKOHÓD Kft. a Kovács Gépszer Kft. alvállalkozója, a feltett 

kérdésre ez a válaszuk érkezett, de bővebben nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent. A 

lényeg, hogy a Kovács Gépszer Kft. elismerte, hogy ez az Ő feladata, és az alvállalkozója ezt 

intézi. 

 

Tóth Csaba képviselő: az ÖKOHÓD alapvetően napelemes rendszerekkel foglalkozik, tehát 

ez a megállapítás a napelemes részre vonatkozhat. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a tájékozató 

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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8/2022. (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok állapotáról.  

 

H A T Á R O Z A T : 

Tárgy: Tájékoztató a fo javaslat 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a folyamatban lévő 

pályázatok állapotáról szóló tájékoztatót.   

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 
 

Zsótér Károly polgármester: ezután javaslatot tett az ülés napirendjére azzal, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok mellett további négy téma, konkrétan a „Költségvetést 

megalapozó döntés (szociális feladatok egyéb támogatása)”, az „Agráripari csarnok klíma 

berendezésének beszerzése”, a „Pályázat benyújtása Egészségház felújítására” és a „Bölcsőde 

közbeszerzése” tárgyú előterjesztések tárgyalását is javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a 2022. január 26-i rendes ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.  

2. Tájékoztató a DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről.  

3. Tájékoztató a Városvédő és Szépítő Egyesület tevékenységéről.  

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítása. 

5. A Csongrád Megyei Településtisztasági Np. Kft. 2021. I-III. negyedéves 

beszámolója.  

6. Beszámoló a közterület-felügyelők 2021. évi munkájáról.  

7. A közterület-felügyelők 2022. évi ellenőrzési terve.  

8. Az egészségügyi alapellátás körzetekről szóló rendelet módosítása.  
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9. Költségvetést megalapozó döntés (szociális feladatok egyéb támogatása) 

10. Agráripari csarnok klíma-berendezése.  

11. Pályázat benyújtása Egészségház felújítására.  

12. Bölcsőde közbeszerzése.  

 

Zárt ülés 

13. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 
- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

 

 

1./ BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: szóbeli kiegészítésében a két rendes ülés közötti tevékenységét 

ismertette. 

 

Dr. Pálinkó Mihály képviselő: a régi víztoronnyal kapcsolatban kérdezte, hogy nincs 

semmilyen mód annak megmentésére (pl. ipari emlékként történő megőrzésére, stb.), 

mindenképpen le kell bontani? 

 

Zsótér Károly polgármester: sajnos igen. Az ivóvízminőség-javító program keretében 

három független statikai szakértő is azt állapította meg, hogy – elsősorban az eredeti 

kivitelezési technológia betartásának hiányosságai miatt – mindenképpen lebontásra érett. 

Mintegy 30-40 milliós költséggel kb. öt évig még tovább állhatna, de akkorra újra 

előjönnének a statikai problémák, ezért most kell meglépni, mivel most pályázati forrás van 

rá. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a beszámoló elfogadását szavazásra 

bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két testületi ülés 

közötti tevékenységről. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről a 

polgármester által előterjesztett beszámolót. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 
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2./ TÁJÉKOZTATÓ A DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2021. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: a tájékoztató rövid lényege, hogy a 

veszélyhelyzet miatt a Társulás esetében is elnöki döntések születtek a tavalyi év első 

félévében, majd a második félévben egy közgyűlés került összehívásra. Az ily módon 

megszületett döntéseket foglalja össze az elnök. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a tájékoztató 

elfogadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a tájékoztató 

elfogadását szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elfogadja a DAREH 

Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Lengyel Zsolt DAREH Önkormányzati Társulás elnöke 5900 Orosháza, Szabadság 

tér 4-6.  

 

 

 

3./ TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Tóth Imréné elnököt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Tóth Imréné elnök: megköszönte, hogy az Egyesület tájékoztatást adhat tevékenységéről. 

Elmondta, hogy az írásos anyagot kiegészíteni nem kívánja, de az esetleges kérdésekre 

szívesen válaszol. 
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Pálinkó György Vince képviselő: megköszönte a tájékoztatót, és elmondta, hogy a 

mindszenti civil szervezetek közül az egyik legaktívabb a Városvédő Egyesület, ami szintén 

elismerést érdemel. A közelmúlt eredményei közül kiemelte, hogy az Egyesület és az 

Önkormányzat közös munkájával a régi temetőben lévő, megtartandó sírkeresztek 

megjelölésre kerültek, reméli, hamarosan további lépések lesznek az ügyben, valamint, hogy 

az Egyesület hathatós közreműködésével a Bankpalota új bejárati ajtót kapott.  

Egy kérése is lenne az Egyesület felé. A köztemetőben, a bejárattól jobbra van egy csónak 

alakú kopjafa, szeretné, ha ez felújításra kerülne. Abban kéri az Egyesület segítségét, hogy 

először is ki kellene deríteni, hogy kinek a tulajdona, kitől kellene engedélyt kérni a 

felújításhoz, majd ha ez megvan, akkor ténylegesen is közreműködnének a felújításban. 

Ehhez a maga részéről felajánlja a munkáját is, de leginkább azt, hogy az anyagot (festéket) 

magánemberként biztosítaná hozzá. 

 

Tóth Imréné elnök: náluk mindig a közgyűlés dönt abban, hogy egy adott feladatot fel 

tudnak-e vállalni, vagy sem. Sajnos jellemző, hogy az Egyesület tagjai főleg idősek, ezért 

nehezebb munkákat már egyre inkább nem tudnak bevállalni. Nem zárkóznak el ugyanakkor a 

kéréstől, annál is inkább, mivel Ők is látják, hogy a kopjafa igen rossz állapotban van, és már 

beszéltek róla, hogy fel kellene újítani. Meg fogják beszélni, és ha a közgyűlés úgy dönt, hogy 

igen, akkor erről majd tájékoztatja a Képviselő Urat. 

 

Pálinkó György Vince Biz. elnöke: megköszönte a választ, majd ismertette, hogy az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Tájékoztató a Városvédő és Szépítő Egyesület tevékenységéről 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján elfogadja a Városvédő és 

Szépítő Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

- Tóth Imréné, Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke 

(6630 Mindszent, Szabadság tér 37.) 
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4./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 2. SZ. 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szűcsné Tóth Szilvia közgazdasági irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Szűcsné Tóth Szilvia irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Varga Jánosné könyvvizsgáló: röviden összefoglalta a könyvvizsgálói véleményében 

foglaltakat, melynek lényege, hogy az előterjesztés a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően készült el, a módosítást követően a költségvetés továbbra is egyensúlyban van, 

így a 2. sz. módosítást elfogadásra javasolja. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a 2021. 

évi költségvetés 2. sz. módosítását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a rendelet-

tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal 

elfogadta, ezzel megalkotta 4/2022. önkormányzati rendeletét a Mindszent Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

5./ A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI NP. KFT. 2021. I-III. 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A Csongrád Megyei Településtisztasági Np. Kft. 2021. I-III. negyedéves 

beszámolója. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elfogadja a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft. 2021. I-III. negyedéves beszámolóját, valamint 

tudomásul veszi a Társasági Szerződés módosítását. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú nyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Csongrád Megyei Településtisztasági Np. Kft. ügyvezetője, 6728 Szeged, 

Városgazda sor 1. 

 

 

 

6./ BESZÁMOLÓ A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi Bizottság ülésén lakossági jelzésként elhangzott, hogy a 

Csokonai utca lakói „egyenlőbbek az egyenlőknél”, mivel ott mindig az Önkormányzat nyírja 

a füvet. A Bizottság elfogadta az érvelést, és úgy döntött, hogy ezentúl a Csokonai utcában is 

a lakosok legyenek kötelesek az ingatlanuk előtt a közterület rendben tartására, ettől az évtől 

kezdve Ők lesznek kötelesek a füvet nyírni. A Bizottság kérése, hogy a közterület-felügyelők 

ezt közvetítsék az érintettek felé, illetve, hogy ez jelenjen meg a Mindszenti Hírekben is. 

 

Pálinkó György Vince képviselő: megköszönte a beszámoló elkészítését, és elmondta, 

látszik, hogy a közterület-felügyelők nagyon sok ellenőrzést végeznek. 

Neki szintén a Csokonai utcával kapcsolatban volna egy kérdése. Az őszi közmeghallgatáson 

lakossági panaszként elhangzott, hogy az ottani üzletek tulajdonosai nem nagyon fordítanak 

gondot az üzletük előtti közterület tisztán tartására. Kérdése, hogy erre kaptak-e már felhívást 

az érintettek? 
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Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: írásban nem kaptak felszólítást, de a 

közterület-felügyelők mindenkit felkerestek személyesen, és jelezték feléjük a problémát. A 

jövőben fokozottan fognak ott ellenőrzéseket tartani, remélhetőleg az ősz óta konszolidálódott 

állapotokat sikerül fenntartani. 

 

Zsótér Gábor alpolgármester: két kérése lenne. Az egyik, hogy ismét egyre több a kóbor 

kutya a városban, kérte, hogy a közterület-felügyelők fokozottan figyeljék ezt, és adott 

esetben éljenek jelzéssel a Városüzemeltetési Csoport, illetve az eb befogó felé. 

A másik kérése a két üveggyűjtő konténerrel kapcsolatos. Sajnos az a tapasztalat, hogy a 

használt üvegek mellett ezen a két helyen sok oda nem illő szemetet is leraknak az emberek, 

illetve, ha megtelnek a konténerek (márpedig elég gyorsan meg szoktak telni), akkor sok a 

mellérakott üveg. Kérte, hogy a közterület-felügyelők ezzel kapcsolatban is rögtön jelezzenek 

minden problémát.  

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelők 2021. évi munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján elfogadja a közterület-felügyelők 

2021. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi iroda 

 

 

 

7./ A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK 2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Ördögné dr. Kecskeméti Viktória jogi irodavezetőt a 

szóbeli kiegészítésre. 

 

Ördögné dr. Kecskeméti Viktória irodavezető: röviden összefoglalta az előterjesztés 

lényegét. 
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Pálinkó György Vince képviselő: reményét fejezte ki, hogy az előbb említett, de a pénzügyi 

bizottsági ülésen is szóba került üveggyűjtő konténerek ügye rendeződni fog, és a lakosok 

tényleg arra fogják azokat használni, amire valók. Kérte ezen túlmenően, hogy a közterület-

felügyelők rendszeresen ellenőrizzék az egyes utcákban az útpadkákat, ahol azok tisztításra 

szorulnak, jelezzék a Városüzemeltetési Csoportnak. Kis dolgok ezek, de egy fokkal 

rendezettebb lehet a városkép. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az ellenőrzési terv 

elfogadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: A közterület-felügyelők 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T : 

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint fogadja el a közterület-felügyelők 2022. évi munka- és 

ellenőrzési tervét. 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

8./ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEKRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Németh István aljegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Németh István aljegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság 

támogatja a módosítás elfogadását. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is javasolja a módosítás 

elfogadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a rendelet-

tervezetet szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal 
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elfogadta, ezzel megalkotta 5/2022. önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás 

körzeteiről szóló 30/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 

 

9./ KÖLTSÉGVETÉST MEGALAPOZÓ DÖNTÉS (SZOCIÁLIS FELADATOK 

EGYÉB TÁMOGATÁSA). 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Németh István aljegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Németh István aljegyző: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Dr. Pálinkó Mihály Biz. elnök-h.: az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság 

javasolja az anyag elfogadását. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is javasolja az előterjesztésben 

foglaltak elfogadását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a két Bizottság 

javaslatát szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Költségvetést megalapozó döntés (szociális feladatok egyéb támogatása). 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

1.  Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi 

Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. sz. melléklete szerinti, „A települési 

önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása” jogcímen 

rendelkezésre álló előirányzat terhére a 2022. évi költségvetési rendeletben a szociális 

feladatok ellátására a következő eredeti előirányzatok kerüljenek tervezésre: 

 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(Ft) 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok (szociális étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés) 

központi támogatásának kiegészítése 

 

Helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások, ezen belül: 

 

 

1.275.942 

 - lakásfenntartási települési támogatás 6.000.000 

- tüzelővásárlási települési támogatás 1.000.000 
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- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott t.t. 1.500.000 

- iskolakezdési települési támogatás 500.000 

- óvodáztatási települési támogatás 200.000 

- rendkívüli települési támogatás 1.800.000 

Köztemetési költségek 

Idősek Ápolást, Gondozást Nyújtó Otthona működési ktg. kiegészítése 

Karácsonyi ajándékutalványok 

Újszülött utalványok 

Karácsonyi melegétel-osztás 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton részt vevők támogatása 

Arany János Tehetséggondozó Programban r.v. támogatása 

600.000 

 

18.000.000 

1.500.000 

600.000 

100.000 

400.000 

100.000 

Összesen: 33.575.942 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a jegyzőt, hogy a Mindszent Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet tervezetének 

előkészítése során a szociális feladatok tervezésének keretében az 1. pontba 

foglaltakat vegyék figyelembe. 

 

  Határidő: szöveg szerint 

 

  Felelős:     polgármester 

         jegyző 

  

Erről a határozatról értesítést kap: 

 

- Zsótér Károly polgármester 

- Dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

 

 

 

 

10./ AGRÁRIPARI CSARNOK KLÍMA-BERENDEZÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szalontai Árpád projekt asszisztenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Szalontai Árpád projekt asszisztens: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Thermoclima Kft-t javasolja 

megbízni az előterjesztésben szereplő munkákkal. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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17/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Agráripari csarnok klíma-berendezése. 

 

H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül nyert, Mindszent Város 

Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése (TOP-1.1.1-15CS1-

2016 – 00005) című pályázat kapcsán, az előterjesztésben szereplő fejlesztési 

munkákkal a Thermoclima Kft-t bízza meg (2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A., 

adószám: 13891345-2-13) 10 407 619 Forint + Áfa értékben, mely összeg a céltartalék 

terhére rendelkezésre áll. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

- Nyertes pályázó 

 

 

 

11./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSÁRA. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte Szalontai Árpád projekt asszisztenst a szóbeli 

kiegészítésre. 

 

Szalontai Árpád projekt asszisztens: röviden összefoglalta az előterjesztés lényegét. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az Egészségház felújítására. 
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy az 

előterjesztésben szereplő tartalommal a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti vonatkozó felhívására pályázatot nyújt be 

az Egészségház felújítására bruttó 44.049.506.- összegben. 

 

A Képviselő-testület a beruházás pályázati forrásból nem fedezett részét a saját 

költségvetésének terhére, önerőként biztosítja. 

 

Felhatalmazza és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felkéri a jegyzőt az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a pályázati önerő 

betervezésére. 

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:     polgármester 

 

Erről a határozatról értesítést kap: 

- Zsótér Károly Sándor polgármester 

- dr. Végh Ibolya jegyző 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

 

 

 

12./ BÖLCSŐDE KÖZBESZERZÉSE. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 

 

Dr. Végh Ibolya jegyző: összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat, és indítványozta 

feltételes közbeszerzés kiírását a határozati javaslat szerint. 

 

Tóth Csaba Biz. elnöke: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Jegyző Asszony által 

elmondottak szerint feltételes közbeszerzés kiírását javasolja. 

 

Zsótér Károly polgármester: kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2022.  (I. 26.) Kt. sz. 
 

Tárgy: Bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárása.     
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H A T Á R O Z A T :  

 

Mindszent Város Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 sz. Bölcsőde kialakítására 

irányuló pályázat kapcsán a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az alábbi döntést 

hozza: 

 

Tekintettel arra, hogy a pályázaton elnyert, 749.99.357- FT-ból az építés, bontás, 

terület-előkészítés végrehajtására a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló 

648.660.000,-Ft a kiviteli tervek alapján elkészült tervezői költségbecslés összegét, 

759.774.439,-Ft-ot nem éri el, 

 

1. Feltételes közbeszerzési eljárás kiírásáról határoz,  

2. A projekt sikeres megvalósítása érdekében, a képviselő-testület Az európai uniós 

forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 

szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján pótlólagos támogatást kér a hiányzó 

forrás fedezetére. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás elkészítéséről a nyertes 

közbeszerzési tanácsadó útján, haladéktalanul gondoskodjon. 

 

A nyertes ajánlat ismeretében gondoskodjon a 2. pont szerinti pályázat előkészítéséről.  

A nyertes ajánlattevővel a pályázat a szükséges források rendelkezésre állása esetén 

köthető meg, illetve léptethető hatályba. 

 

Határidő: szöveg szerint 

Felelős:   Zsótér Károly Sándor polgármester 

               Dr. Végh Ibolya jegyző 

 

Erről a határozatról értesítést kap.  

1. Zsótér Károly Sándor polgármester 

2. Dr. Végh Ibolya jegyző 

3. Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda 

4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda 

5. K és P Kft 2890 Tata, Piac tér 5/B. fsz.2. 

 

 

Zsótér Károly polgármester: egyéb napirendi pont nem volt, ezért az ülés nyílt részét 

lezárta. 

(A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Zsótér Károly 

polgármester 

Dr. Végh Ibolya 

jegyző 

 


